
Na úvod extraligy senioři nejlepší, smíšenka dělená třetí ! 
 

Po stříbrných medailích ze sezóny 2016/2017 chtěli rakovničtí hráči získat co nejlepší pozici pro 

jarní boje s vrcholem na Mistrovství ČR 2018, které se uskuteční na domácím kolbišti v Rakovníku. 

Podle soutěžního řádu se bude hrát extraliga jen se šesti týmy, stále v šesti hráčích s náhradníkem podle 

mezinárodního vzoru. Plni očekávání se všichni hráči připravili na celodenní boj ve čtyřech okruzích, 

ale turnaji vládlo počasí. Vydatný déšť ustal až v odpoledních hodinách a způsobil posun zahájení 

turnaje na cca 13,30 a zkrácení turnaje na 2 okruhy. Ty se naštěstí v pohodě odehrály. 

Rakovnické družstvo nastoupilo v sestavě Jaroslav Řehák, Michal Šlapák, Bohumil Pokorný, Jan 

Metyš, Ondřej Škaloud, Stanislav Staněk a náhradník Petr Vosmík. První okruh zvládlo za 140 úderů a 

to stačilo na druhé místo o 6 úderů za vedoucím týmem, loňským mistrem MGC Olomouc. Třetí bylo 

Tempo, 7 úderů za Rakovníkem, čtvrtá Bystřice 12 úderů za Rakovníkem, pátí Hradečtí Orli 14 úderů 

za Rakovníkem a poslední nováček MGC Holešov ztrácel na druhý Rakovník už 22 úderů. Druhý okruh 

byl bohužel ve znamení fantastického výkonu 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. 129 úderů, okořeněného 

dvěma devatenáctkami, vyšvihlo tento tým na jasně druhé místo. Olomouc totiž zaostala o 8 úderů, ale 

náskok z prvního okruhu byl dostatečný. Olomouc tak znovu zahájila tím nejlepším způsobem cestu za 

dalším titulem. To rakovničtí hráči si vybrali slabší chvilku (146 úderů) a v důsledku toho 

prohospodařili nejméně 1,5 bodu, které pak mohou v konečném zúčtování chybět. Bystřice totiž 

Rakovník jasně převálcovala a SK Tempo se výkonem 139 úderů na Rakovník úderově dotáhlo. MGC 

Hradečtí Orli a MGC Holešov svůj stín ani ve druhém okruhu nepřekročili a skončili jasně pátí resp. 

šestí. 
 

1. kolo extraligy – Brno Bohunice 

 

To v dlouhodobé extraligové soutěži pětice seniorských družstev má GC 85 Rakovník, obhájce 

titulu, opět ty nejvyšší ambice, které měla v Brně naplnit sestava Bohumil Pokorný, Jan Metyš, 

Stanislav Staněk a náhradník Zdeněk Andr. První okruh naznačil, že Mistr ČR jde úspěšně za svým 

cílem. Po prvním okruhu jasně vedl (70 úderů) o 9 úderů před seniory MGC Jedovnice, o 12 před 

seniory MGC Hradečtí Orli a o 14 úderů před seniory MGC Olomouc. Senioři SK Tempo Praha 

nastoupili jen ve dvou a tak byli odsouzeni k poslednímu, pátému místu. 

Druhý okruh rakovničtí senioři opět dominovali, i když ne tak výrazně jako v prvním okruhu. 

Výkon 73 úderů byl jen o jeden úder lepší než výkon, který podali zmátořivší se senioři MGC Hradečtí 

Orli. O prvenství seniorů rakovnického Golfclubu tak nebylo pochyb. Výkon hradeckých seniorů stačil 

na dorovnání výkonu seniorů MGC Jedenovnice, takže i mezi seniory došlo k dělení pořadí. Tentokrát 

na druhém a třetím místě. Čtvrtým výkonem v druhém okruhu potvrdili senioři MGC Olomouc čtvrtou 

příčku po okruhu prvním. A o pátém místě pro pražské Tempo už bylo hovořeno. 

Ze dvou ženských družstev nastoupily oba týmy kompletní a o výsledku nakonec rozhodl výkon 

žen z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem ve druhém okruhu (63 úderů), který je posunul o jediný úder před 

ženy domácího týmu MGC 90 Brno. Mezi juniory nastoupil jeden tým, a to z MGC Olomouoc. O jeho 

prvenství tak nebylo pochyb. 
 

1. kolo extraligy seniorů – Brno Bohunice 
 

Pořadí Oddíl Body Údery

1. MGC Olomouc 7 271

2. 1. DGC Bystřice pod Hostýnem 5 281

GOLFCLUB 85 Rakovník 3,5 286

SK Tempo Praha 3,5 286

5. MGC Hradečtí Orli 2 297

6. MGC Holešov 1 311

3.

Pořadí Oddíl Body Údery

1. GC 85 Rakovník 6 143

MGC Hradečtí Orli 3,5 156

MGC Jedovnice 3,5 156

4. MGC Olomouc 2 157

5. SK Tempo Praha 1 358

2.



5. Grand Prix Brno Bohunice 

 

Podzimní Grand Prix v moravské metropoli Brně (03.09.2017) přilákala, jen 54 mužů a 11 žen, 

tedy celkem 65 hráčů. Díky počasí a tomuto počtu se stačily odehrát povinné 2 okruhy. Rakovnických 

bylo 9 mužů ve čtyřech kategoriích. 

V prestižní absolutní kategorii mužů se dařilo rakovnickému juniorovi Ondřeji Škaloudovi. 

V prvním okruhu se prezentoval skvělou „dvacítkou“, která jej umístila na druhé dělené místo spolu 

s mužem Pavlem Geržou z MGC Olomouc. Ještě lepší o jeden úder dokázal být muž Martin Ječný 

hájící v současnosti barvy německého klubu BGS Hardenberg-Pötter. Ve druhém okruhu se Škaloud 

zhoršil o dva údery, i tak výkon 42 úderů na dva okruhy je velmi kvalitní. Nepatrné zaváhání však 

přineslo dorovnání jeho výkonu dalšími třemi hráči, mezi kterými ale chyběl Pavel Gerža. Výkon 42 

úderů totiž ještě zahrál senior Josef Vozár z SK Tempo Praha, muž Marek Smejkal z MGC Olomouc 

a muž Matěj Novák z 1. DGC Bystřice pod Hostýnem. Prvenství potvrdil „okem“ Martin Ječný. O 

stříbrném a bronzovém stupínku tak musel rozhodnout rozstřel. Po esu všech hráčů na položených 

kuželech byla prvním sítem ledvina, kde minuli Smejkal a Novák, čímž se odsoudili mimo stupně 

vítězů. Bohužel na blesku zachyboval Škaloud, což znamenalo bronz. Stříbro tedy připadlo Vozárovi. 

Z ostatních rakovnických borců se do desítky vešel jen devátý senior Bohumil Pokorný. 

V absolutní kategorii žen vládla žena Kateřina Tietzová z MGC 90 Brno. Byla v čele už po 

prvním okruhu (22 úderů) a vedení udržela i po druhém (23 úderů). Za ní skončilo o jeden úder duo žen 

z Bystřice pod Hostýnem. V rozstřelu byla na druhé překážce lepší Lucie Pavelková před Lenkou 

Doleželovou. 

Ve věkových kategoriích má GC 85 Rakovník svého vítěze. Stal se jím o parník Ondřej Škaloud. 

Na druhého Richarda Sůsu z SK Tempo Praha měl náskok 10 úderů. Pro Rakovník připadly i další tři 

bedny. Zasloužili se o ně stříbrný Bohumil Pokorný a bronzový Jan Metyš mezi seniory. Tady musel 

Metyš bojovat v rozstřelu se svým oddílovým kolegou Jaroslavem Řehákem. Rozhodnutí v tomto 

případě padlo hned na první překážce. Bronzový medailový úspěch přidal v kategorii senioři II Zdeněk 

Andr, který vybojoval třetí místo až v rozstřelu s Josefem Rimplerem z MGC Jedovnice. Po esu obou 

hráčů na první překážce začínal Rimpler dvojkou, na kterou Andr dokázal odpovědět šťastným esem. 

 
Absolutní pořadí mužů (54 hráčů): (2 okruhy)  Vítězové věkových kategorií 

 1. Ječný Mar. [M] (Hardenberg-D) - 40 úderů              

 2. Vozár [S] (Tempo Pha) - 42    “  Muži (20 – 45):  (2 okruhy) 

 3. Škaloud O. [J] (Rakovník) - 42    “  1. Ječný Mar. (Hardenberg-D) - 40 úderů 

 4. Smejkal [M] (Olomouc) - 42    “       

 5. Novák M. [M] (Bystřice p. H.) - 42    “  Ženy (20 – 45):   (2 okruhy)  

 6. Majkus [M] (Tempo Pha) - 43    “  1. Tietzová (Brno 90) - 45 úderů 

 7. Čibik [M] (Bystřice p. H.) - 44    “       

 8. Gerža P. [M] (Olomouc) - 44    “  Senioři (46 – 58):  (2 okruhy) 

 9. Pokorný B. [S] (Rakovník) - 45    “ 1. Vozár (Tempo Pha) - 42 úderů 

 10. Staněk J. [M] (Olomouc) - 45    “  

  - - - - - - - - - -       Senioři II (59 a více):  (2 okruhy) 

 15. Řehák [S] (Rakovník) - 47    “   1. Sedláček V. (Jedovnice) - 47 úderů 

 18. Metyš [S] (Rakovník) - 47    “       

 27. Vosmík [S] (Rakovník) - 49    “   Seniorky (46 a více):  (2  okruhy) 

 31. Staněk S. [S] (Rakovník) - 51    “ 1. Henklová (Olomouc) - 62 úderů  

 33. Christou [M] (Rakovník) - 51    “  

 40. Šlapák [M] (Rakovník) - 54    “   Junioři (16 – 19):  (2 okruhy) 

 42. Andr [S2] (Rakovník) - 54    “  1. Škaloud O. (Rakovník) - 42 úderů 

   

  Absolutní pořadí žen (11 hráček): (2 okruhy)  Juniorky (16 – 19):  (2 okruhy) 

 1. Tietzová [Z] (Brno 90) - 45 úderů  1. Doleželová Al. (Bystř. p. H.) - 49 úderů 

 2. Pavelková [Z] (Bystřice p. H.) - 46    “    

 3. Doleželová L. [Z] (Bystřice p. H.) - 46    “  Žáci (15 a méně):  (2 okruhy) 

        1. Brtevník (Jedovnice) - 60 úderů  

           

         Žákyně (15 a méně)  (2 okruhy)  

        1. Minaříková (Olomouc) - 48 úderů 

             
 

Muži [M], Ženy [Z], Senioři [S], Senioři II [S2], Seniorky [SE], Junioři [J], Juniorky [JU], Žáci [ZA], Žákyně [ZK] 

 

 

 


